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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA 
PROVIMENTOS 

28.04.2004 

PROVIMENTO CG N,o 10/2004 

Acrescenta a Subseção 11 da Seção VI do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça. 

O DESEMBARGADOR JOSÉ MÁRIO ANTONIO CARDINALE, CORREGEDOR GERAL DA 
JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento do texto da normatização administrativa, 

CONSIDERANDO o exposto e decidido nos autos do Protocolado CG 26.663/01 - DEGE 2.1, 

R E S O L V E, 

Artigo 1°, - Fica acrescentada, ao Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça, a Subseção 11 da Seção VI, renomeada a atual Seção Única como Subseção I, nos 
seguintes termos: 

Subseção 11- Regularização de Condomínios 

216. Os adquirentes de partes ideais, para regularizar situações de fato anteriores a 08 de junho 
de 2001, poderão requerer o registro de condomínio especial. 

216.1. Para esse fim, os interessados apresentarão requerimento ao Juiz Corregedor 
Permanente do Oficial de Registro de Imóveis competente, instruído com os seguintes 
documentos: 

a) memorial descritivo e planta devidamente aprovada pela Prefeitura local, contendo as 
subdivisões, as dimensões e numeração das unidades autônomas, vias internas, espaços livres 
e outras áreas comuns com destinação específica; 

b) quadro indicativo das áreas ocupadas pelas unidades autônomas, vias internas, espaços 
livres e outras áreas comuns com destinação específica; 

c) histórico dos títulos de propriedade, abrangendo os últimos vinte anos, acompanhado das 
certidões dos registros correspondentes; 

d) licença de instalação da CETESB; 

e) minuta da futura convenção condominial; 

f) aqueles relacionados no subitem 211.3; 

g) relação de todos os co-proprietários e compromissários compradores, ou cessionários de 
compromisso de compra e venda, titulares de direito real (artigo 1.225, inciso VII, do Código 
Civil), com declaração, conjunta ou individual, de anuência com a instituição do condomínio 
edilício; 

h) requerimento de cientificação das pessoas indicadas na letra "gH deste subitem, para que em 
15 dias apresentem a anuência com a instituição do condomínio e com a respectiva convenção, 
se não o tiverem feito com o requerimento inicial; 
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i) relação dos adquirentes de frações ideais que embora não tendo promovido o registro dos 
respectivos títulos tenham a existência conhecida, com indicação da fração ideal que cabe a 
cada uma dessas pessoas, identificação da unidade autônoma correspondente, e declaração de 
anuência com a instituição e a convenção do condomínio, ou pedido para que sejam 
cientificadas. 

217. Os documentos referidos nos itens anteriores serão registrados e autuados pelo cartório da 
Corregedoria Permanente, ouvindo-se, sucessivamente, o Oficial de Registro de Imóveis 
competente e o Ministério Público. 

217.1. O Juiz poderá determinar diligências e levantamento pericial para esclarecer dúvidas ou 
aperfeiçoar a descrição tabular, correndo as despesas por conta de quem requereu a 
regularização. 

217.2. Satisfeitos os requisitos, o Juiz expedirá mandado para o registro, desentranhando dos 
autos os documentos oferecidos, com exceção do indicado na letra "i" do subitem 216.1, 
remetendo-os para arquivamento no Registro de Imóveis. 

217.3. Qualquer que seja a decisão, caberá recurso para a Corregedoria Geral da Justiça, no 
prazo de 15 (quinze) dias, com efeito suspensivo. 

Artigo 2°. - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, 27 de abril de 2004. 


